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 םימאתמ אללו םיטוח אלל בשחמ לכ ךרד תוילאוטריוול
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 ךבסה

 ילילפה

 אוה ,העלקנ וילא
 ,םוניהיגב םמצע תא אוצמל םילולע איהו

 רבעמש המ

 קחשמה תא תוולמ ונרכזהש תויומדל טרפ
 (ךרעב) םייח תואלמו תורחא תוינועבצ תויומד

 ול עייסמו הדובעהמ ינמ לש רבח אוה לאס -

 .תונוש :.תוצע ןתמב קחשמה ךלהמב

 א דימת עיגהל ינמל רוזעיש סיטולג
 ('\ ,ןבומכו עיגהל הצור אוהש ןאל
 [!\ רוטקה ,קחשמב ישארה ערה

 מ
 לש וייחב תויעבה לכל םרוגש

 . .ינמ

 ןיבהל םיצור םתא םא ,וישכע

 ,(ו31א] גאז גצ(ג() הז המ

 יתרגש אל קחשמ לש השגרהה תא וחק

 הל ופיסותו 1.1005 /\ ₪715 ליבשב וליפא)

 רתויב הרישעה הריוואהו הקיפרגה /תא

 ףשנל טרפ) והשלכ קחשמב םתיארש

 הקנלבזקל ,ןואט הניי'צל עיגנ :,ינקיסקמה

 .('וכו

 תא דירוהל יאדכ ,לודג יד אוהש תורמל

 תא 6 יו )0
 הטילש חה הטישהו קחשמה לש השוחתה

 הב הנשיה ךרדה םוקמב .וב תגצומש תויומדב
 תומדה הפ ,רבכע תרזעב תטלשנ תומדה

 הראל ומכ שממ ,תדלקמל קר הביגמ

 1018 2312₪8₪-ב | טפורק

 הילא לגרתהל השק תצקש הטיש

 קי
 ,תמדוקה ךרדב ולעפש הרבחה ג

 תרזעבש תודוהל בייח ינא לבא \
 רוציל לק רתוי הברה וזה הטישה
 םע חונ רשק
 קחשלו תומדה
 קחשמה תא
 .דואמ החונ הרוצב

 | |" ןוכנה םולשה
 | ,תינכטה .תוחונל רבעמ

 עיגהל םיחתפמה וחילצה

 ןוכנ בוליש לש יתוהמ גשיהל

 ךרדב תודיחה ןיבל הלילעה ןיב

 .דואמ תענכשמ

 הזה גוסהמ םיקחשמ ירצוי ללכ ךרדב

 איה הנושארה ,תוירקיע תויעב יתשב םילקתנ

 רשפאל ידכ קיפסמ ענכשמ רופיס רוציל

 הצוענ היינשה .הלילעהמ תונהיל ןקתשל

 הלילעב ובלתשיש תודיח תריציב

 ווהי ןיידעו תמלשומ הרוצב

 םתסל רבעמ ןיינעו רגתא

 אלמל ךירצ ןקחשהש לזאפ

 .החלצהב [-

 ו

 הלילע רוציל וחילצהש קר \
 ל

 איבהל | וש

 גירא ןיעמ ונינפב

 רגתא ווהיש תולאש לש

 הסוגמה ןקחשל םג

 תאז לכ - רתויב

 תריצי - ךות

 םיגולאיד

 ,םימיסקמ

 |  םה םגש

 [/ םיווהמ תמאב
 ןנערמ חור בשמ

 לכה םיקחשמה תריזב

 תינוטונומ ךכ

 מ ל

 ומוכיסב

 ןיינע לש

 רמוא יתייה

 הרושבהש

 ה לא ג ה

 הדבועב | תאצמנ

 תרגסמהמ ונאצי ףוס ףוסש

 יקחשמ לש  תממעשמה

 | םינשה לש תואקתפרהה

 ןוצר תצק םעו ,תונורחאה

 אוה (0061א1 א כ/\א0כ0) ,תלוכי תצקו

 םיקחשמ לש הרושב הנושארה תינונסה ק

 דמוע הזש קפס ןיאו ,בורקב הארנש םייתוכיא

 רתויב 6 זגה תופוקה ירבושמ דחא תויה

 .הנשה לש

 \צו/ ןפא ןיןנ 5

 :דעב

 קחשמ ,וניארש תובוטהמ הריוואו הֶליִלְע

 לש בטימה שממ ,יתימא רגתא הווהמה
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 :דגנ

 אלש ימו שדחה קשנמל לגרתהל ןמז חקול

 רכו .גונעתה לע רתוול ףידעי םיטסווק בהוא

 .תוחפ םיבכרומ םיטסווק ףידעמש ימ םג



 יפסכ ןב :תאמ

 ונל אצוי םעפה םג ,הנש לכב ומכ

 18 לש שדחה םגדה לע חוודל

 תקלחממ תילאוטריווה ראפה תריצי
 .םז 6 אז6 \אד8 לש טרופסה

 האיבה 5/4 -ש ךכ לע ןיררוע ןיאש יל המדנ

 רתויב םיבושחה םירבכדה דחא תא ונל

 ונל האיבה איה ,בשחוממה רודיבה תודלותב

 םינותנ רגאמ לע תנעשנש טרופס תייצלומיס

 היגולונכט לע תונעשיהו ןיטולחל יטסילאיר

 לככב ברקתהל תרמייתמה העונת תודיכל לש

 טלחהב ינא ,תאז םע ,יתימאה רבדל ןתינה

 קנעה תרבחש קדצבו לאושש ימ לכ תֶא ןיבמ

 קושה תא הפיצהו תויצרופורפמ האצי תצק וזה

 דחוימב ,הרדסה לש םירתוכ יידמ רתויב

 4% /\1כ כ עכו[ כ 61 1[ תונורחאה םייתנשב

 ךשמב ואצי 7[ 99 -ו ישא[ כ 8

 ,(יצחו הנש

 לא םיעיגמ ,םהינימל םיננולתמה םג לבא

 טושפ םסק הטמכו הזיראה תא םיאור ,ףדמה

 לע םילחומ ,הזה קחשמה לע םהידי םימש

 ו יי

 ₪4 -ב דלונ אל  דועשו

 וא .קוויש להנמ ,ןתינכות

 / ועתש .רוביצ יסחי תשא
/ 
1 

 + ו 1

 4 ירקרק , שו
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 ןיא 1" 99 לש הרקמב .ונתוא בזכאל

 ינכדע רצומב רבודמו ,הזה גהנמהמ תוגירח

 רישעו תיפרג הניחבמ דואמ םדקתמ ,רתויב

 תוצובקו .תויתורחת .תורגסמ רתוי .הברהב

 םא םג) םילשורי ר"תיבו הפיח יבכמ תוכרל

 .(ףוסח דע ינכדע אל הז

 ו

 םיקוזיחל ןאכ הכז ךכ לכ רבודמה םזילאירה

 אוהו קחשמה בצקל עגונה לכב םייתועמשמ
 בצק ,תישאר - םעפ יא היהש יפכמ ריהמ

 קי )פי

 תעונתש ךכ ,(רתוי קזח םכלש בשחמהש

 הבוגת תויוריהמל העיגמ רודכהו םינקחשה

 הבוגת תולוכיו תופיצר ןייגעה לכל תונתונש

 הטילש ןאכ שי ,ןכ ומכ .םינקחשה לש תוידיימ

 יכלהמו: רודכה .םע | קחשמב רתוי .הבוט

 הבישח םישרודש רתוי .םיבוט .היצניבמוק

 ארוק טושפש רפושמ בירי לומ תיטנגילטניא

 יידמל יטירק טביה) יידמ "תופוקש" תוריסמ

 לש תויומכחתהה בור תא רבכ ריכמש ימ רובע

 1534 99 ,תאו םע .(תומדוקה תוקפהה

 הזה רנא'זל םישדחה םיפרטצמל םג םאתומ

 ךרד בלתשהל ולכויש
 ס0שו6א 5ך1התז-ה
 ,הזה ףוריטחמ קלח תויהלו

/ 
4 

/ 
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 רב בב ב ₪

 אוסזזסא 6: יז זו

0 

 ו יי

 אטבתמ רבדהו ,(או(ז0א 6 קךדזנאם)

 היפרגואירוכה יעטקבו החיתפה טרסב דחוימב

 םיכוליהב וא רעש שוביכ רחאל םינקחשה לש

 דואמ תויתואיצמ ןמצע תויומדה .םירזוחה

 יוטיבל האב .תניינעמ תיפרג תוחתפתהו

 שממ ,םינקתשה ינפ תא תוארל תורשפאב

 ךותמ תאז ,רבד לכל "יי \(ים 6( ה דיוק"

 תתלו תויומדה םע תוהדזהה תא קזחל הנווכ

 וליפא) רשפאה לככ יתואיצמ ןפ ןיינעה לכל

 .(תמיוסמ הדימב םירעושב טולשל ןתינ

 ךלה /15/\ 99 לש הרקמב ,תאזמ הריתי

 הצובקה תיינבל סחיב המידק דעצ חותיפה

 הנוע ךרואל תונושה תוגילב הלש תודדומתהלו

 המודב ןמאמ תייצלומיס ןיעמ  ,המילש

 ,ךכו .ןהינימל 1 \צם(0תא -ה תונכותל

 אל ןאכ ובחרוה תודדומתהה תורגסמש אצוי

 לש תומולחה תגילב ףתתשהל לכונו תוחפ

 םירינרוטב = ,םימייק .םילעפמב = ,הפוריא

 ו מ 7

 הזו םיפתתשמ 42 לש יברמ רפסמל םיירוקמ

 יוביר .תויצפוא תא  וניסיגש ינפל דוע

 .םיפתתשמה

 \ ג

 תא םיבייח טושפ הרדסה יצירעמ :דעב

 לכמ רתוי בוט אוהש רמול ןתינו ךשמהה

 .רבעב וניארש לגרודכ תייצלומיס

 רתוי .ירמגל תרחא המרב העונתה תודיכל |

 רחא הפי בקעמו (תוילארשי ןהיניב) תוצובק

 .םינושה םילעפמב הצובקה תומדקתה

 .התמגודכ ןיאש הפצה :דגנ
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 הלא םימיב הקינעמ ,בהז טנרטניא | = תירבעב ינורטקלא ראוד | =
 בשות לכל םניחב ינורטקלא ראוד תבית |

 חולשל תורשפאו ,לארשי תנידמב
 .תירבעב ינורשקלא ראוד לבקלו

 רתאְל סנכיהל םינמזומ הנידמה יבשות |
 ראוד תבית רוהבל ,םטתז >  תירבע |

 ראוד לבקלו חולשל ליחתהלו ינורטקלא |
 תא הקינעמ בהז טנרטניא .תירבעב ינורטקלא = =

 שדוחב שומיש תעש ןכו םניחב ראודה תבית | =
 תפסונ העש לכ) םניח - ראודה יתורישב

 ל"כנמ עידוה הנורחאל קר יכ רפסנ דוע

 םיקינעמ ונא" ,ןמצלוה ילא ,בםהז טנרטניא

 ,םניח תירבעב ראוד את הנידמב בשות לכל

 ינורטקלא ראודב שומישה תא םיחתופ ךכבו

 ששוחו תילגנאב השקתמש ימ לכ רובע

 ".טנרטניאב שומישה לש תיפסכה תולעהמ

 :רתאה תבותכ

 שעצרא .1ה1661-28 8 61/61

 תרזוח תבשחמ

 ,51םאא ג תרבח לש התרזח םע
 םיקחשמה | תורבח לש | תרמצל
 תבשחמ תרבח םש אצוי ,תוימלועה

 הנורחאל קרו תרכשנ תאצוי תילארשיה
 60558 7[ תא ונל האיבה
 8םאא \ קר אל ךא .1 1 -5-ו
 האיבה רבכמ אלו טירפתב תאצמנ
 םיביצקתה ילעבל םיקחשמ תבשחמ
 .רתוי םיכומנה

 םישדח םיקחשמ השולשב רבודמ םעפה

 תורמלו ,ח"ש 99 לש ריחמה קושל ואציש

 לא ךא ,םיריבס לכה ךסב םה ךומנה םריחמ

 תמרב תושגרמ הידמיטלומ תויווחל ופצת

 103 ג1כמא ןזז וא אז ת-ז ןתת

 דצמ ז..ת.כ ו 5

 רידא רפסמ ללוכ הזה היגטרטסאה קחשמ

 םיבלש 16 ללוכ אוה - המחול תודיחי לש

 בר קחשמל םיבלש 20-ו דיחי ןקחשל

 תשרב ינשה לומ דחא קחשל ןתינ) םיפתתשמ

 תנתינ איה םג קחשמה תמר .(טנרטניאב וא

 תמייקו ,ןקחשה לש ותלוכי יפל המאתהל

 םיטירסתו תושדח תופמ ןיכהל תורשפא

 .םיירוקמ

 - אאא

 < םיבלש 18 תללוכש םיטרפב הרישע הקפה
 <  .רשפאמו ומדוקמ רתוי השק בלש לכ רשאכ
 = ,ךסמ ותוא לע םיפסונ םינקחש ינש םע קחשל
 קחשמל ףרטצהל לוכי ינשה ןקחשה רשאכ

 לש תשומחת ןסחמ ןאכ שי ,ןכ ומכ .תע לכב

 < קשנה ילכב רוחבל תורשפאו םיליטו תוצצפ

 | .ונילע ףדעומה

 םילטסירק לע תתשומ ונלש הנגהה ךרעמ

 םיסונוב םיפסאנ שומישה ךלהמבו תויגרנאו

 לבור ומכ םירופיש לש םינוש םיגוס השולשו

  ,לוקה ספ .המסאלפ חתותו ןוי חתות ,רזייל

 ספ תא בתכש סנירפ יבוב ידי לע בתכנ ,בגא

 .פססאו -לו כזנאמ אזנא מא[ 3 -ל לוקה
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 םיקבאמ לש הרדסב רבודמ ןאכ
 טוונל איה המישמהו ללחב םיירטנלפ

 תא דימשהלו שפחל ,םיבכוכה תכרעמב
 ןיינעה תא דורשל םצעבו םידגנתמה
 ללח תוניפס תדמוע ונתושרל .הזה
 ןסחמו ,הנגה תוכרעמ 5 תולעב תוניינעמ

 ,קשנ ילכ לש םינוש םיגוס 50 ללוכה
 לש לבגומ יתלב רפסמ רוציל ןתינ ,ףסונב
 תשומחתל דחוימ ךרוע ידי לע קשנ ילכ
 .ינורטקלא ראודב תואצותה תא חולשלו

 קחשמ ירוזא ןיכהל ןתינ ,ןכ ומכ

 היסקלגב השענה רחא בוקעל ,טנרטניאב
 תורחתהו ,תודחוימ תולדגהו םיטס תרזעב
 תינמז -וב םינקחש 10 ןיב עצבתהל הלוכי

 .טנרטניאב וא תשרב

 ריינ לכה
 לע הזה רודמב חוודל ונל אצוי םעפ אל

 הרחב רשא ,תוספדמה תיקנע ,11> תרבה
 םירצומה תרדס תא תירוקמ ךרדב גיצהל

- 

 1 +4 ל " .

 גש ג ון תי ו 2 1 ו

 וידה תקרזה תוספדמ לש השדחה

 תוספדה .הלש תושדחה (1268א 160

 ,תושדחה תוספדמה וקיפהש עבצה

 ומגדוה ולאו םיביהרמ םידגבל ובצוע

 תרמצ תועצמאב הנפוא תגוצתב

 תילג ,סלזנוג תורג לארשיב תונמגודה

 .(תורחאו ןמרמרק היא ,ןמטוג

 לת למנב קנע רגנאהב ךרענ ומצע עוריאה

 וב ופתתשהו ןמטוג תילג ידי לע החנוה ,ביבא

 הנומתב .ץראמ תרושקתו קוויש ישנא תואמ
 ןמרמרק היא תינמגודה תא תוארל ןתינ

 דחא תא תנמגדמ וו

 .םימגדב ₪

 רטסאמ ק'צ
 עדימ) מ.כ.מ תרבח
 (בשחוממ ילכלכ
 הנכות | החתיפ
 תקידבל תידוחיי-

 ,םירזוח םיק'צ
 הרוצב תרבחתמש
 לכל הטושפ
 תונובשחה תונכות
 .ק6 יבג לע

 ןפואב תקדוב הנכותה

 ךות ((0כמ 1.וח6) ידימ

 הלבקה תאצוה ידכ
 קנבה ןובשח םא

 תוהזה תדועת רפסמו

 םיאצמנ ןתונה לש
 רגאמ ,רטסאמ - ק'צב

 מ,כ,מ לש  עדימה
 הזה רגאמה יכ שגדוי)
 רשואמש ידיחיה אוה

 ירגאמ םשר ידי לע

 דרשמב עדימה

 .(םיטפשמה

 לוכי הנכותה תרזעב

 קודבל ק'צה לבקמ
 ןובשחה רפסממ םא

 אלל םיק'צ וכשמנ

 ילעב תמישרל ךייש ק'צה ןתונ םאו יוסיכ

 דע) רבעשל םילבגומהו םילבגומה תונובשחה
 הנכותה ,ןכ ומכ .(הלבגהה םותמ םייתנש
 קסעה לעב ינפב ךסמה יבג לע העירתמ
 עצבל םא בוש לוקשל ותלוכיבו הלא םירקמב
 .הקסעה תא

 החמתמה ,מ.כ.מ ל"כנמ ,רירש המלש
 רסומ תונורחאה םינשה רשעב עדימ ףוסיאב
 ימוימויו ימניד ןפואב ןכדעתמ רגאמה יכ
 רחסמה יפנע לכמ םירזוח םיק'צ לע םינותנב
 ידי לע עצבתמ רבדהו ,קשמב הלכלכהו
 תחיתפ םע וא הליל לכב םיבשחמ תרושקת

 תמאתומ המצע הנכותה ,ךכל רבעמ .הפוקה
 תבשחוממה תונובשחה תלהנה תונכות לכל
 .('דכו ,תיסנניפ ,תבשבשח) 6 -ב

 ץוו0+05 הו[ 6 (0

 םיקפתסמ םניא ,לארשי ןק
 המלצמ ואיבה רבכמ אלו תוספדמב
 רשא ,?תסז05ומגז1 ,השדח תילטיגיד
 םוחתב תפסונ תומדקתה האיבמ
 .בשחוממה [חו3שוחפ-ה

 ךוסחל עצוממה שמתשמל רשפאת המלצמה
 תונחב תונומת חותיפ לש עגיימה ךילהתה תא
 תורשי טושפ רוביח ידי לע ,תאז - םוליצ
 ,6-ל

 תארקנ | ן"לנעב | תכמותש | הנכותה
 ןפואב תעבוק וזו ,עתסזס ומואתומש

 תא הסיפדמו ףדה הוותמ תא יטמוטוא
 .דחא ףד לע ורחנש תונומתה

 עוסשטז6 1[ תנכות תפרוצמ ,ןכ ומכ

 ,הכירע ךרוצל טפוסורקימ לש (2.0 הרודהמ)
 ;יוכו הלדגה

 ,מ"עמ + 5575 - לארשיב ריחמה



 ינבא יש :תאמ

 :הסיט :רוטלומיס אוה לוחכ בכוכ

 לסקיפ תרבח לש רצויה תיבמ חבושמ
 איבמ אוהו ,תימלועה ₪3-ו תילארשיה
 רשייה ילארשיה ריוואה ליח תא ונל
 .שפנ לכל הווש ריחמבו ישיאב בשחמל

 ידי לע וטחשנ ןמזמ רבכ תושודק תורפ הברה

 ויהש םיסותימ הברהו ,תילארשיה הרבחה

 תא וטשפ ןמזמ רבכ ,לזרב ןאצ יסכנ רדגב

 ליח הז לע ולכתסת אלש ךיא לבא ,לגרה

 לש שמשה יפקשמ םע סייטה סות"מו ריוואה

 תובותכב | תורתסומה | םינפהו  "ןבייפ"

 דרפנ יתלב קלח ראשנו היה ,היזיוולשה

 .הזה םויה םצע דע ונלש תוברתהמ

 תא האר ןאכ לדגש דלי לכ טעמכש יל המדנ

 - רבה ליגל עיגהשכו ,ילאיצנטופ סייטכ ומצע

 לש תובהלה תבצוח ותרמא יפל ךנוח הווצמ

 ריוואה ליח דקפמו םויהד הנידמה אישנ

 תובוטהו סיטל םיבוטהש ,ןמצייו רזע ,סומידב

 וזה הפיאשה הכפה ,ןמזה םע .םיסייטל
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 וליפא עיגה רבדהו םינימה לכ לש םתלחנל

 רלימ סילא לש התשקב הרשוא םש .,ץ"גבל

 םויה דעו ,ונלש הנושארה ברקה תסייט תויהל
 .לייחח לש סיטה יקדבמל .תובר תונב תועיגמ

 םולח יל שי
 ריוואה ליח לש הסיטה רוטלומיס ,לוחכ בכוכ

 תויהל :ומלחש ולא לכל דעוימ ,ילארשיה

 ךרעב) וחילצה שממ אלו םילארשי םיסייט

 תילארשי ולש אצומה תדוקנ ,(הנידמ יצח
 דמועש לסקיפ הנכותה .תיב ומכ קוידב

 ןאכ אוצמל לכונש ךכ ,ןויערה ירוחאמ

 תומישמ יכורדתו הלעפה  קשנמ

 העפות ,ךסמה יבג לע תירבעב

 תא  דחוימב תדדועמש  תינשדה

 וסנכנ אל .ןיידעש םישדחה ה'רבחה

 םיששוחו 3 םיסוטמה | תויצלומיסל

 תוריהמ תשרודש תינוקלה תילגנאהמ

 טביהל רבעמ .ןקחשה לש הבוט הבוגת

 איה לוחכ בכוכ לש ותוהמ לכ ,ינכטה

 תורחא םילימבו ,תנוטנטקה ונצרא

 לכ םעו לארשי ימש לעמ איה הסיטה

 שגרמ והשמ הזב שי ,תויניצה

 ןתינשכ תרחא תוכייש  תשוחתו

 תא וא ןלוגה ירה תא ,תרניכה תא תוהזל

 רומש היה םויה דעש גונעת) ביבא לת

 .(א/ו6ת08011 לש יז 0137 5 הז . דסק -ל

 לש יתימאה תיבהש החכשנ לב ,תאו םע

 הרטמהו 8'1886 תרבח לש הז אוה רוטלומיסה

 ומכ שממ םלועב םיבר םיקתוע רוכמל איה

 ,ת-22 6 ד אזאט תהא

 יאדכ ,וז הניחבמ .םירחאו 7 תת דד חק

 הבושח 8'18₪6 תרבח הנתנש תוסחהש רוכזל

 תוכמסכ :םויכ .תבשחנ איהו .תויה ,רתויב

 ית 3

 תלעבו ,הסיט תויצלומיסל רתויב הנמיהמה

 ריוואה תוליח תודוא םירידא עדימ ירגאמ

 רצומה .םלועב | תוינוחטיבה תוישעתהו

 -ה תרדס היה הרבחה לש רתויב ירלופופה

 לע דבעש ימ יכ קפס ןיאו /0 א 00

 םתוא לע הכאלמה תא ססיב לוחכ בכוכ

 .תיטסילאיר הסיפת םע לכה לעמו םיטרדנטס

 םירשקמ יאדו םכיניבש םיקיתווה םיארוקה

 םיקחשמה תרבחל תיטסילאירה הסיפתה תא

 תו 06 4815 ,םלועב הלודגה

 אתת ת0₪ 5קמ52כ תא האיבהש וז)

 תאמב םיקדוצ םהו ('וכו אפה, התא

 חותפל םלוכל ריכזהל םוקמה הז ךא ,םיזוחאה

 םלועב הבושח הדבוע רוכזלו םייניעה תא

 ברקה תויצלומיס תרבח ,בשחמה יקחשמ

 לש תב תרבח איה [8ה6'% לש

 ןויערהש רמוא הזו 1.66 גה
 .ותניחבמ רשפאש קוחר לכה ךלה לסקיפ לש



 םימשב תושירד
 תויצרופורפב ןיינעה תא הקינ םא לבא
 ויחש תויעב המכ ןאכ שיש הלגנ תומיאתמה
 בכוכ ,תישאר .ןנורתפ לע אובלמ תוקוחר

 ילארשיה ריוואה ליח לבא בוט רבד אוה לוחכ
 תומשורה תופוקב הרוחסה תא קפיס אל ןידע

 וזו ,תינש ,םלועב םיקחשמה תויונח לש
 תושירדש אוה ,הלודג תמאבה היעבה

 ידכו .תורידא ןה הזה רצומה לש תכרעמה

 ונל ואיבהש המ תא ךירעהל תמאבו תונהיל
 יציאמו 1[ םויטנפ תוחפה לכל שורד ,ןאכ -

 ןסחמ םישייבמ ויה אלש ,םיחבושמ דממ תלת
 .ןוחטיבה תוישעת לש יוצמ

 שורדה םומינימה תא םכל שי םא ,לבא
 לכב תיתימא היווח ןאכ הכחמ ,יתרכזהש
 ימוליצ לע תתשוהש יפרגה עונמל עגונה
 תמר תא םיציפקמש םייטנתוא ןייוול
 הזה בולישה .המידק תוגרד המכב םזילאירה
 ימולצתל דממ תלתב תבשחוממ היצמינא ןיב
 תויזכרמה תוביסה תחא תא הווהמ ,ןייוול
 רתוכה יכ ךכ לכ תוהובגה תכרעמה תושירדל

 .עדימב סומע טושפ

 תויקחשמ
 אל רחבמ ונתושרל דמוע ,םיסוטמה תניחבמ
 לש ברקה יסוטממ דחא לכ לש ללכב ער
 םי'זארימה ,םימוטנפה תא .ללוכ הוו לייחה
 וחותיפש ,ילארשיה איבלה  סוטמ  ןליפאו

 לש תחלצומה יוסינה תסיט רחאל שממ עדננ

 דבוכמ רחבמ ןאכ שי ,ןכ ומכ ,סופיטבאה

 ןומיא תומישממ לחה - תומישמ לש רתויב
 רתוי ךא ,'וכו תוקנזה ,ולוס תומישמ ,תואלמ

 אקווד ץוענ רוטלומיסה לש לודגה ךרעה לפמ
 תומישמב קלח  תהקל ןתינש הדבועב
 תמחלמ ןמכ ךיואה ליח לש תוירוטסיהה
 רוכה .תצצפה ,םירופיכה םוי ,םימיה תשש
 .'וכו יקאריעה
 ףסונבו תוללוכ תומחלמ 3 ןאכ שי לכה ךסב
 ןכותמ לודג קלח) תויתדוקנ תומישמ 42 ןהל
 לבא ,ןאכ ונל שי ירוטסיה ךרע זא .(ינוימד
 םהש רמאיי לסקיפ תוכזל ..ירוטסיה קר אל
 יובירל עגונה לכב הפי הדובע ושע
 ןפואב היונב וזה היצפואהש ךכ ,םיפתתשמה
 רתיב ומכ שממ ,הנכותה ךותב ןימזמו הפי
 .םז 6 ידצ(כזא[(: 4315 ירצומ

 דומצ ךירדמ
 איה הסיטה תויצלומיס לש הלודגה היעבה
 תורבוח תאירקב עיקשהל ךירצש רידאה ןמזה
 לוחכ בכוכ לש הרקמב .תוכוראה תוארוהה
 םילארשי םיתנכתמהש הדבועה ללגב ילוא)

 הלימל הדהאה רסוח תא בטיה םיריכמש

 ורציו דעצ דוע םיתנכתמה וכלה (הבותכה

 רחא בקוע התאש יאנתב הלעפהל לק רתוכ
 אלש ךכ ,לגרתל דיפקמו ךירדמה תוארוה
 ידכ .תוידפולקיצנא אורקלו תבשל םיבייח
 .ליחתהל

 םכלוכל םיארוק ונאש יפכ שממ ,וישכע
 עגונ הזשכ ,דממ תלת  יציאמ  שוכרל
 שוכרל םכינפב םיננחתמ ונא םירוטלומיסל
 תייגולונכט םע הלאכ יוצר ,םיבוט םיקיטסיו'ג
 אה יחתמ ג0-ה ומכ) סא

 תרחא היווחל היצלומיסה תא ךפוהש המ
 .לארשימ העיגה אל איה םא םג ירמגל

 12 א 65

 תאמב ונלש אוהו בוט רוטלומיס הז :דעב

 !םיזוחאה

 .יידמ תוהובג תכרעמ תושירד :דגנ



 הירנ לופ :תאמ

 :ימו ,םנטאיו לש רוציק אוה אאא
 :ילוכי םנטאלו תמחלמ יטרסב הפצש
 לע המרד - ול הכחמ המ תעדל טלחהב
 .םיבצמל םיעלקנש םוינקירמא םירוביג |

 יש ו ים שי

 לש חמחלמ לע רבודמ !\/\\[ קחשמב
 לכל ססרמו גנוקטאיווב םחלנה ,דחא ןקחש
 היהי ןבומכ הז םכמ קלחל ,א1-16 םע רבע

 יד וראשייש םיבר ויהי לבא ליגר יתלב ףיכ

 :,קחשמה ירחא םיעזעוזמ
 תלצהל המישמה תא יתחקל ,ןפוא לכב ,ינא

 תתל יתנווכתהו תוניצרב ינקירמאה דובכה
 רגוב תשייבמ התייה אלש העפוה א 41-ב

 םואתפו קחשל יתלחתה .ינלוג לש תונוריט
 תעקשומו תבכרומ המישמב רבודמש יתיליג

 טרסה תא וכפה טושפ קחשמה ירצוי ,ידמל
 לכ ךרואלש ךכ ,דחא רוביג םע טרסל ןוטלפ

 תועמשומ ,םכילעמ םיגח םירטפוקילה קחשמה

 םידח יריה .תולוק  ,תודיחפמ וידר תועדוה

 ::ןתינ ,ןכ ומכ .הרזעל םיקעוצ םיעוצפהו רתויב
 ב .ךכ ידכ דע תורעיה תופיפצב שוחל

 ;ןויכהו תוריחמה תשוחת תא יתדביא

 נץ 1 ו טרומ ןמצע ברקה

 65//ווש/ הופ

 תוארל רשפא יא ,ףרה ילב עמשנ יריה ,םכילע
 = תא עומשל קר רשפאש אוה ארונהו דחא ףא
 תיריוואה ב תאו םכביבסמ ביואה |

 : תורורב ןניא םיואה תויומד ;ףסונב .תקרוש
 : = תדרח תא הלעיש המ םיצעה םע תובלתשמו |
 ; וללחתתו ,תושדח תומרל םכלש םילגנו'גה

 =: םכירבחב ,הזמ עורגו םיללצב הקינפב תוריל
 .קשנל

 דימת אל דממ תלתב יריה יפולא וליפא
 דחוימב ,לכסתל לוכי הז .ןאכ לצניהל וחילצי

 ל
 רלןואהמ תופקתה ירי לע וא חטשב םישקומ

 0 ךרד ןיאש םיינלטק םימרוג) .םכלש . ,
 0 = ,(םהמ ענמיהל 0

 - הבחר תשק םכתושרל תדמוע ,לזמה הברמל |
 רעיקשה קחשמה ירצויש םיאורו קשנ ילכ לש
 :ילכ לע הדפקהו הבר הבשחמ הזה ןיינעב
 ולכות - המחלמ התואמ םייטנתואה קשנה
 ,הבהל ירויב ,א1-40 יבורב ,א1-16-ב שמתשהל

 דעו םימי םתואבש '10\% יליטבו םינומירב
 שומישה .הרטמ לפמ תוציצק םישוע םויה
 תוניצס .םייחל הלעמ הלאה קשנה ילכב
 ךכו ,םיבר הלועפו .- יטרסמ תויסאלק
 ,תויסיסב ברק תוקיטקט לע הרימשה םג
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 ןיעו תשומחת יאלמ לע הרימש ,ךירצשכ

 .םידדצל החוקפ
 העקשהב יכ ךירעמ יתייה ,רבד לש ומוכיסב

 היה תוינרדומ תוקיפרגו לודג רתוי ביצקת לש

 ,תאז םע דחי ךא ,המכ יפ רדהנ קחשמ לבקתמ
 תיתואיצמו הפי ךכ לכ א \ז1 -ב היצלומיסה

 תומר קחשמל תונושארה תוקדב רבכש ךכ
 אל ,ןפוא לכב .תואוג ןילנרדאהו חתמה

 רנא'ז יבבוח לבא בל בצוק ילעבל ץלמומ
 ילפס הברה ןיכהל וכרטצי תומחלמה יקחשמ

 קיספהל וחילצת אלש חוטב יד ינא יכ הפק
 ל תקל קחשל

 ו ו |[
 :דעב 1

 שרודה ,יטסילאירו בוט ןשקא רוטלומיס

 ::היצנגילטניא םשיימו ןקחשהמ היצנגילטנוא

 .ביואה לש תיתוכאלמ

 :דגנ

 | םע ,יידמ תיטסילאירו השק ןשקא תייצלומיס

 הזייל יבור תוחפו '60-ה תונשמ קשנ ילכ

 .'וכו תויללח



 ידרוג רשק
 תא םהיניב ,הדמול יקחשמ םינש הזמ תחתפמה ,הידפמוק תרבח

 הנורחאל האצי ,דועו םלוכ ינפל דעצ ,רמתיא ,ידרוג תרדס

 .תודמולה קוש תא םיננערמש םיניינעמ םיעצבמ לש הרושב

 רצוא ,האירק ,ןובשח דומיל ומכ םלוכ ינפל דעצ

 .'וכו תיתריצי הבישח ,םילימ | הרדס הניה םלוכ ינפל דעצ
 0 הנכות שכורש 6 -- תוניכמה תודמול 5-מ תבכרומה
 ש ותומד םע דמחנ בג קית לבק .ןגלו רפס תיבל דליה תא

 אוה וזכ הנכות לש הריחמ) ידרוג עצבמ הידפמוק העיצה הנורחאל

 לכ םג לבקי המוד קית ."ש 69 | ולכוי ותרגסמב "ןיא דיירט"
 לש תונכות 2 שוכריש ימ ףילחהל תוכרעה ישכור

 וא דדרוג תרדסמ הידפמי> -  .מתושרבש הלופכה הנכותה
 .רמתיא | הרדס התואמ תרחא הנכותב
 .ח"ש 15 תרומת

 הי לארטי
 רתא הנורחאל הקישה הפי לארשיל הצעומה

 תירבעב .13/411111, ססובמ טנרטניא
 זכרמה ידי לע ןכדועיו לעפויש תילגנאבו

 .הצעומה לש יכוניחה

 הבושח ןויצ תדוקנ איה רתאה לש ותקשה"
 הצעומה לש תיגולונכטה תוחתפתהב דואמ
 .הצעומה ל"כנמ ,ןרוא לאכימ רמא ",הפי לארשיל
 עדיה ךפה בחרה להקל רתאה תעצה ידי לע"
 תאו ,הביבסה תוכיא יאשונב ונלש ידוחייה יכוניחה
 ,אשונב ונלש תויכוניחה הרשעהה תוינכות
 ,םדא לכל רשפאל וניצר ךכב .שרוד לכל םינימזל
 .ןדוא ףיסוה ",אשונה תא דומלל ,ץראה יבחר לכמ

 . ףותישב גילאמ תרבח ידי לַע הנבנ ומצע רתאה
 יכוניחה זכרמה תלהנמ ,בגוי היח לש קודה יגוגדפ
 /\ עדמל להנמה עויסבו ,הפי לארשיל הצעומה לש
 . לש ירבעה וקלחב .ךוניחה דרשמ לש היגולונכטלו
 = תילגנאה הסרגבו ,םרקיעב םייכוניח םינכתה רתאה
 לש תימואלניבה תוליעפה לע רתוי קזח שגד םשוה
 .הצעומה

 דמחנ לפה סב
 6 ה ב

 קיסאלק ידרוג
 קיסאלק לדו תרדס

 יקחשמ ןווגמ תללוכ
 ינבל םימיאתמה הדמול
 םינוש דומיל יאשונב 3

 דקבל הוושה

2 

 0 ל 8 ל ו
 0 % 8 / א ל 7 5 0 0%

3 0 
0 
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 דממ תל טסקט
 םידליה ץורעב שדח

 הנושארל בלושיש ,ימלוע יגולונכט שודיח תללוכ ,רבמבונ ףוסב הלחהש ,םידליה ץורע לש השדחה םירודישה תנוע
 תועצמאבו ,"תמא ןמז"ב וקפויש תוידממ תלת ("טקאפ -ופניא") "הקיפרגו טסקט תועוב" ,תילארשיה היזיוולטב

 .ליגר 20 בשחמ

 ל
0% 

 םיילאוזיו םיטקפא תקפסמ תכרעמה
 ,רבעב ונרכהש יפכמ תוכומנ תויולעב
 דממ תלת עונמ לע תססובמ איהשכ
 לש תויצקילפאל תיתשתכ שמשמה
 יקחשמו היזיוולט תוגצמ ,המודמ תואיצמ
 .םיינשדח בשחמ

 ,קיפרגויפמוק תרבחמ הדנוג דדוע
 :רפסמ ,היגולונכטה תא החתיפש
 ,םידליה ץורע לש השדחה תכרעמה"
 קיפהל תרשפאמו רודישה תא הרישעמ

 תוכיאב םידחוימ לה ו
/ , 0 

 ו %

 ,הפוצ יגנא .תוכומנ תויולעבו ההובג

 תוידממ תלת תועוב לש המגמהש
 םג בחרתת ץראב היזיוולטה ירודישב
 ."תומוסרפה םוחתל

 םיפשחנ ץראב היזיוולטה יפוצ
 םיפילקב (טקאפ-ופניא) המוד הגוצתל
 ץראב םיטלקנו א1%-ב םינרקומה
 תוביתב רישה תא תוולמ תועובה השעמלו
 פילקה תקפה ,רישה עצבמ לע עדימ
 .םינוש היווירט יאשונו

 0 תרבח יכ רפסנ דוע
 רש 6 2 / 2 רה ג + 4

 הי 0% א ל ל 0 0 6 0% %

 םייפרג םימושייב החמתמ
 ץראב תלעופ איה ,םייביטקארטניא
 תוכרעמ המיקמו הקיפמ ,תחתפמו ל"וחבו
 הירצומ ןיב .תוידועיי הידמיטלומ
 תויביטקארטניא תוגצמ םיירקיעה
 ,םירקבמ יזכרמלו םינואיזומל םיגצימו
 היזיוולט תוינכותל הידמיטלומ תכרעמו
 דוע .רודיב תוינכותלו תויביטקארטניא
 תבשחנו 1989 זאמ תלעופ הרבחה יכ ןיוצי
 היישעה םוחתב תובושחה תחאל

 .םיבשחמהו .תינויזיוולשה



 .הבורקה הנועב ,ונממ תופצל ונילע המלו ,םיצורמה יקחושמ רנא'ז תריקס א

 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 םע ונכרעש דחוימה עצבמה דובכל
 איבהל ונטלחה ,יצרא-דה לש ה'רבחה

 ל |

 תצק השועו בשחמה יקחשמב ירוטומה
 .זןגאלבב רדס

 רנא'זהו ינא

 יקחשמ םלוע לש תיסאלקה הקולחב

 ,הקתפרה ,הלועפ) םירנא'ז השישל בשחמה

 ו ל

 רנא'זל ,ומצע לשמ םוקמ ןיא ,(היגטרטסאו
 .וצרת םא ,ירוטומה טרופסה וא ,םיצורימה

 לגר םהל שיש ,םיצורימ יקחשמ ,השעמל

 טרופסה רנא'זב היינש ,הלועפה רנא'זב תחא

 ןיב םידדונ ,היצלומיסה רנא'זב תפסונ לגרו

 העדהשכ ,הנשמ ימרזכ ,וללה םירנא'זה

 - טרופסה רנא'זב םתוא תמקממ ,תחוורה

 ]יש מ ו יי

 זאמש ןוויכמ ,דחוימ הזה רנא'זה .תואיצמב

 לע ענומ אוה ,םיעבשה תונש יהלשב ,ותליחת

 םעפ אל רשא ,ומויקל םייתוהמ תוחוכ ינש ידי

 ןושאר חוכה .הזל הז םידגונמ תויהל םילולע

 1 כ

 ,ולוממו ,רשפאה לככ תיתימאל הגיהנה תייווח
 תא ךופהל ךרוצה ,הלועפה ,"ןשקא"ה ןורקיע

 ,ןילנרדא תגופס תישוגיר היווחל קחשמה

 כ כזו כ זו

 ינש ןיב חתמהמ ענומ ,בוט םיצורימ קחשמ
 ו )יי

 ו קתאפז ד - פת[ |,

 חלצומ ישילש ךשמה הוויה

 םיקחשמה תרדסמ תחאל)

 םצעבו (5/\ לש תויסאלקה
 ד יי צ

 עונמ לומ לא  ,תניוצמ

 ץורימ לש יטסילאירה קחשמה

 לומ לאו ,הזה | תוינוכמה

 בכרה ילכ לש תוינכטה תויצקיפיצפסה

 קחשמ עונמ ןאכ שיש וניליג ,וב םיעיפומה

 ,רעש ירמסמ הרטשמ יפדרמו ההובג תוריהמב

 די ו יי יל
 םרוקמש ,םיצורימה קחשמ לש "ירוטלומיס"ה
 קחשמ תא ךושמל דימתמ ןויסינ ותואב ץוענ

 ןשקאה לא ,הלועפה רנא'ז לא ץורימה

 .תושגרתההו

 אס כ א ג(: זז

 םיווהמ רנא'זב םיקחשמה לכ אל ,תאז םִע

 | יי ב

 ומדוק ומכ ,א001702(1 ₪4(? 11 םיעונפואה

 לראש דפ ל בו
 6 "של = שש

 רוציצ ךי646 =

 יי - - . / ו. -----7- החחז

 זותאו|: .יו )< 5 ( ו"וכש 200 8%

 רי

 ןתינ לשמל ךכ .םייתייווחו םישוגיר םייטנמלא

 ,שיבכה תפצר לא תומזגומ תושילגב ןיחבהל

 ,םיעונפואה לש המוצעה הצאהה תלוכי

 ,(?ןיס תמוח תא םירכוז) םיפרוטמה םילולסמה

 םיינויחו קחשמב םיבושח םיטנמלא ,ולא לכ

 רוטלומיס תויהל ונממ םיענומ ךא ותחלצהל

 ,יטסילאיר םיעונפוא



 םינעונפוא רוטלומיס הצור ללכב ימ לבא
 ועיגה םיקחשמה ינרצי ,וניבת .יטסילאיר
 רנא'זב בושח ןכא םזילאירהש ,הנקסמל
 ו

 בכרה ילכ תולוכי לש םזילאיר אל .םזילאיר
 תייווח לש םזילאיר אלא הקיסיפה עונמ וא
 גהנ תא הוולמה השגרהה לש ,ץורימה
 .םיצורימה

 דד כאזצ ₪ 4

 ךישממה ,11₪51  כא[/₪ 4 ,תאז תמועל

 יצורימ יקחשמ רנא'ז יקיתוומ דחא לש יחכונה
 ךופהה הנופ | ,תוינוכמה

 רמול ןתינ ,השעמל .אוסדס תהא

 (התייה דימתו) הניה 1571 ₪1 ₪ תרדסש

 ,ןאכ םג לבא ,ץורימ רשאמ רוטלומיס רתוי
 קר ,הגיהנ תייווח ריבעהל ידכ רבדה השענ

 הטילשה לע רתוי אוה שגדה הז הרקמבש

 ילכל גהנה ןיב חתופמה גולאידהו תיעוצקמה

 - דפ ז כא[צמ 4 .גהונ אוה ובש בכרה

 תוחפ אל יתוכיאו חלצומ קחשמ

 ו )6 א ב | לש

 בכרומ טושפ אוה ,או(01%ג 3 א( []

 ךותמ ,רחא תצק דעי להקל םאתומו תרחא

 .ולוכ םיצורימה ינקחש לש דעיה להק

 7 ו

 םילימב .יאמצע רנא'זכ ירוטומה |

 וב םימייק רבכ השעמל יכ הדבועה

 ,םירנא'ז -

 ןוויכל

 יתתירבכ

 6 \ ו[ 1120 2
 וי 6 ]0

 6 גאו 00 יתיירורעשה קחשמל

 ה

 רסומ תכרעמ לוטנ ,ןילנרדא יוביר םירצי
 ו

 ףסות הניה ,(תודוקנ רתוי תווש ןה - ןוירהב
 רשאכ תללותשמה תירציה הגיגחל קתרמ

 יי
 םייגולונכטה םילכב שומיש ךות ,רוכבה ויחא

 .רתויב םיחתופמה (םייפרגה)

 | עצבמה |

 המידק םיחקול
 1999 תנשב םיצורימ לש יוביר הפוצ ינא

 . וחוכ ,תאזמ הרתי .הפלחש הנשב רשאמ רתוי

 תלדוגה תיפרגה תלוכיהו בשחמה לש לדוגה

 ומכ) םיילוש יקחשמ הברה ונל ופיסוי ,איה ףא

 644( םכפסהא -ו פד כא[צת 4

 יה כ יל

 תוילאנויצנבנוק תוחפ דוע תויווח ונל ריבעהל
 | יי )

 רבד איה ש"מק 200 לעמ לש תויוריהמב

 דצמ טלחומה םזילאירה לא החירב - (ליגר

 -ב העונת יקקפ ונל היהי דוע) דחא
 יתייווחח טשפומה לאו (1₪57 שאזצפ 5
 .ינש דצמ

 ןיב תידדה הירפה הארנש ,אוה חוטבש המ

 תלתה יציאמ תרמוחל ירוטומה טרופסה רנא'ז
 ל

 םייתסי םרטב םימישרמ םידעצ תושעל

 ,םוינלימה



 ל הז - ףרוח ,ףרוח ,ףרוח
 0% םח 6.7.0-ל בוט לבא תואירבל =

 < םשג תפיט לכו ,עיגהל רחיא אוה םנמא =
 דוע המ ךא ,טפנ ומכ טעמכ :ונל הרקי
 קחשלמ ץוח ףרוחב תושעל ראשנ
 ' םיקחשמ םירסח אל ירה ?םשחמב
 האפס 6-ו 1141,1-1 17 :םיבוט
 .יילע םיביבחה םיקחשמהמ םיינש קר םה
 .םיקחשמ ןומה דוע ואציו ,הנורחאל
  לריחמ ,ךכ לע ףסונ .קושל םיבוט
 :,הנורחאל וחנצ םידממ תלתה םיציאמה
 שוכרל םכל ץילממ יתייהש ךכ
 .קחשל ליחתהלו הזכש ץיאמ
 ןשע םכל אצייש דע 141./-1 175-ב
 .םיינזואהמ

 7% 3)כ

 לע םיזטנפמ םתאש ןמזב ,םייתניב |
 .יצראה רושימל רזוח ינא ,ידממ תלת ץיאמ
 ו םהב תויעבבו תולקתב לפטל ידכ

 | , | .וניארוקמ קלח =

 .קוחרה ןופצהמ תרופ רימא
  :אבה הלא ש ה תא ונילא חלש

 תוצראמ בשחמל הבחרה יסיטרכ םאה" |
 ?ץראב ןאכ ונל שיש םיבשחמל םימאות תירבה |
 ,ב'הראל בורקב סט ינאש ןוויכמ לאוש ינא =

 לוזב 000002 30 ץיאמ תונקל לקוש ינאו
 ".ילש בשחמב ותוא זיקתהל ידכ

 הבחרהה יסיטרכ בור .טלחהב ,ןכ
 וא ב"הראמ םיאבוימ השעמל םהו םימאות
 ומכ םימיוסמ םינקתה שי .קוחרה חרזמהמ
 םילולעש ,םימדומו םיכסמ ,חוכ יקפס
 .תומיאת תויעבל םיתעל םורגל

 ;ףסונ רבד רוכזל ךילע ,תאז םע
 םילוז רתוי הפיט קר םה ב"הראב םיריחמה
 םושו תוירחא םוש לבקת אלו ,ןאכש ולאמ
 איה יתעד ,תאז םע .םולכ ,הדאנ .הכימת
 ולו 8 דויצ 6 שוכרל ףידעש
 .תוירחאה לָיבשב

 חלש ביבא לתמ במ אד ןרילא
 3 :החאבה הלא ש ה ת א ונילא

 ףיח א ל ל
 לש 9זכטואזאסמא 04 4 0-המ
 יתשכרו יתכלה ,א6 01
 ףירצש ומכ קחשל ידכ ם*ינש

 5 תב הל תה ₪

 = .תחיאו <0 ג דס /סאז,ס 600 98-ב
 ,יתמהדתל
 וילש 6\[תק הק-ב שמתשהל

 טמתשמ ליפורפ רוציל יתיסינ
 | 81 י1א תא -ה לש הכירעה תנכותב
 יתארק ,ןפכ ומכ .ללכב דבוע אל ןיינעה ךא
 אל םה ךא אפגא[ם-ה יצבוק תא םג
 "?םישוע המ .היעבה ןורתפב יל ורזע

 יל רשפאמ אל קחשמה

 .  שמתשהל רומא אל התא ,תישאר
 םיקחשמ ליעפהל ידכ שמתשמ ליפורפב
 םיכמותש (ע[זתה ומכ) םישדח
 . יהלאשהו 81פמומנאפפמא 0/1 \-ב

 = ומכ םינקתהה ילהנמ תא תנקתה םא איה
 לש הנקתהה תנכות תרזעב .ךירצש
 : רחב יפכ תאז תושעל ידכ ?א100501
 < הרקבה .חולמ "קחשמ ירקב" תורשפאב
 : ?ןיקת* םדיל םושרו (תורדגה טירפתבש)
 ,םש םושר אל רבד םוש םא ."רבוחמ" וא

 "' תורשפאב רחבו "הפסוה" לע ץחל
 = = :המישרהמ 51פסוא אסמה וםפגפ
 וא "ןיקת" לש העדוה לבקמ אל התא םא
 .הנכופה תא בוש לקהל הסנ ,"רבוחמ"
 .תפרוצמה

 [ םע היעב ז שיש ןכתיי ?רבוע אל ןיידע
 .אדוול ידכ .ךלש קיטסיו'גה תאיצי
 = ךוש סנכיה ,ךירצש ומכ תדבוע האיציהש
 < לע הלופכ הציחל ץחל ,הרקבה חולל
 =  .להנמ" תינושלב רחבו "תכרעמ" תורשפאה
 = .ולוק ירקב" תורשפאה תא חתפ ."םינקתהה
 = האיצי המושר ןכאש אדו "קחשמו ואדיו
 = סת דז/₪" :ןונגסב והשמ) קיטסיו'ג לש
 ןכתיי .ךא ,"6ה אומקסמד סעד
 האיצי המושר אל םא .(הנוש הז ךלצאש

 < תלטובמ וז תורשפאש ןכתיי ,קיטסיו'ג לש =
 .תרבוח תא האר) ךלש קל סיטרכב
 .םיטרפל לוקה סיטרכ לש הכרדהה
 האיציהש ןכתיי ,דבוע לכה םא .(םיפסונ
 תכמות.אל ךלש קיטסיו'גה לש
 - רידנ הזש תורמל "יול םיקיטסיו'גב
 .ימצעב הזב יתלקתנ ול ןיידעו

 | םע עיגמ 9זכמוזאסתש ,בגא ךרד
 = ןנוכב תנסחואמש תטרופמ רבסה תרבוח
 < הרזעה טירפתל סנכיה - ךלש חישקה
 = תורשפאב רחבו ,קפס וז .₪ םסזדסא-ב
 מ סט סא[ןאא ו

 ְ ו ו ןמוומ-



 =; - 0 =: 73תקב - 9 , . -
 לי 0 ב 6 כ %
 1 . 0 יי א

 ל 8 ל "ל" ע"ב קא
 12/6 כ רו %

 2 0 - ל 4
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 מ

 החלש זפרמה רוזאמ ךלא יהיל
 נא בה הלא ש ה ת א ונילא

 ידכ טושפ קיטסיו'ג שוכרל יתיצר"
 ₪78 לש סח[ כ 607 98-ב קחשל
 ףסכב יתשכר רבכש ןוויכמו ,טז אדא סא6
 אסא הא םאדאםא[ם קיטסיו'ג בר
 הנומש םע לוזו טושפ קיטסיו'ג לע יתכלה
 יתיליג ,יתעתפהל .םירותפכ
 העבראב קר תכמות ילש \/וח6סוא8 95-ש
 שמתשהל ךרד שי םאה ?עודמ .םירותפכ
 "?םיפסונה םירותפכה תעבראב

 ,קיטסיו'גה לש לוזה ריחמב בשחתהב
 ,יגולאנא קיטסיו'ג אוהש חוטב יד ינא
 העבראב תכמות \/וחשס5 95 ,ונרעצלו
 : וא) םייגולנא םיקיטסיו'גב דבלב םירותפכ
 ינש תרבחמ תא םא םירותפכ ינשב
 ךלש קיטסיו'גל םא .(םייגולנא םיקיטסיו'ג
 תעברא ,יגולנא אוהו םירותפכ הנומש שי
 תא םאו ךרע ירסח םה םיפסונה םירותפכה
 םירותפכ ןומה םע קיטסיו'גב תניינועמ
 קיטסיו'ג הכירצ תא (םילעופו) םיבינגמ
 אוז6א08077 לש הז ומכ שדח ילטיגיד
 ילהנמ םע םיעיגמ םהינש .0 418 וא
 םהינשו ,\/ומ6ס0ש8 95 רובע םינקתה
 .םוחב םיצלמומו יידמ םירקי אל ,םיבוט

 ונילא חלש תיא מ ןיבר'צ םת ור
 :האבה הלא שה תא

 קלחל ,םכל עודי יאדוובש יפכ"
 זנאזא51 41. תורשפא ןיא םיקחשמהמ
 הרומא אל יהוז .קחשמה תא קסתל לדב
 ןוויכמ /ותשסשפ 95 תחת היעב תויהל
 םשב תורשפא תמייק ו 95-בש

 .וז תורשפא ."תוינכות לש הרסה/הפסוה"
 טירפתבש הרקבה חול ךותב תאצמנ
 תונוש תונכות ריסהל תרשפאמו ,תורדגה
 ידמ לבא ,דואמ דמחנ הז .(םיקחשמ םגו)
 לכ תא קוחמל הלוכי אל תינכותה םעפ
 ראש תא קוחמל ךירצ ינאו קחשמה
 טירפתל רזוח ינא רשאכ .ימצעב םיצבקה
 םש ,"תוינכות לש הרסה/הפסוה ינייפאמ"
 רשאכ ךא ,המישרב עיפומ ןיידע תינכותה
 ,המישרהמ ותוא ריסהל הסנמ ינא
 הלוכי אל איהש יל העידומ י/ואוסשפ
 הלוכי אל איה ןכלו םיצבקהמ קלח אוצמל
 ךרד יהשוזיא שי םאה .הנכותה תא ריסהל
 תינכותה תמישרב תינכותה םשל םורגל
  םלעיהל "םיצבק לש הרסה/הפסוה"ב
 ?דימתל

 אל יתלקתנ ינא םג .תניוצמ הלאש
 תמישרמ םלעיהל ובריסש תוינכותב טעמ

%- 

0 
 ע"% מ
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 ינייפאמ" טירפתב תוינכותה
 אוה ןורתפה ."תוינכות לש הרסה/הפסוה
 תינכותה תא דרוה - יידמל טושפ
 לש רתאהמ תא תדסצ 5
 טנרטניאב או אתך
 תא ןקתהו (וצואיאש .אז6 050 ד 60
 וז תינכות ."1דואם46 ₪1" תינכותה
 ,םירזע רפסמ הרקבה חולל הפיסומ
 תומש ריסהל תורשפאה תא םג םיללוכש
 לש המישרהמ רבכ וקחמנש תוינכות
 ."תוינכות לש הרסה/הפסוה ינייפאמ"

 חוטב אל ינא :בל םיש
 םג תכמות ץסטח פאדסצ5פ-ש
 ךלש בשחמה םאש ךכ - \/וח0ספ 98-ב
 לש .רתאב אדו ,/ומ6סשאפ 98 םע דבוע
 דירומ התאש הסרגהש עס תת סצ8
 ./ה0סוא8 98-ל תמאות

 .החלצהב

 ,התיע גב ל ם א
 א ל רוטילק תה ,לפנ בשחמ ה
 תולוק הש וע ררווא מ ה ,הלוע
 ית בות כל ובת כ ,'וכולות ח לש

 .םורא ול 6 0( 31.60 ₪ ה ש דתה |


